
เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1. การขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย 

โรงพยาบาลสมติเิวช ชลบุร ี

โรงพยาบาลสมติเิวช ชลบุร ีเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เดอืน มถิุนายน 2558 และเป็นโรงพยาบาลในเครอืแห่งที่ 41 

โดยเป็นโรงพยาบาลระดบัทุตยิภูม ิมเีตยีงตามโครงสรา้งโรงพยาบาลทัง้สิน้ (Structured beds) 220 เตยีง ใน

ระยะแรกจะเริม่เปิดใหบ้รกิาร 57 เตยีง เพื่อรองรบัผูป้ว่ยในจงัหวดัชลบุร ีโรงพยาบาลสมติเิวช ชลบุร ีมบีรกิาร

ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและมแีผนกให้บรกิารรกัษาโรคเฉพาะทาง อาทิ แผนกอายุรกรรมหวัใจ แผนก

ศลัยกรรมกระดกู แผนกกุมารเวชกรรม  

 

2. การเขา้ซือ้กจิการทัง้หมดของบรษิทั ก.วสพุล จ ากดั (โรงพยาบาลเมอืงราช) 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 อนุมัติให้จดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท 

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ ากดั และอนุมตัิให้บริษทัดงักล่าวเข้าซื้อและรบัโอนกิจการทัง้หมด (Entire 

Business Transfer) ของบริษัท ก.วสุพล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเมืองราช 

โรงพยาบาลเอกชนขนาด 125 เตยีง ในจงัหวดัราชบุร ีโดยจะช าระเป็นเงนิสดจ านวนไม่เกนิ 1,431 ล้านบาท 

พรอ้มรบัโอนหน้ีสนิทัง้หมด จ านวนไม่เกนิ 47 ล้านบาท เบื้องต้นคาดว่ากระบวนการรบัโอนกจิการทัง้หมดจะ

เสรจ็ภายในเดอืนกนัยายน 2558 

 

3. การจดัตัง้บรษิทัยอ่ย 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 อนุมัติให้จดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัเชยีงราย โดยมทีุนจด

ทะเบยีน 100 ลา้นบาท และบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100 

 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน ปี 2558 

ส าหรบัผลการด าเนินงาน 6เดอืน ปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยก าไรสุทธจิ านวน 3,780 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6 จากปีงวดเดยีวกนัของปีก่อน ผลการด าเนินงานโดยสรปุ มดีงัน้ี 
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ผลการด าเนินงาน 6 เดือน ปี 2558 



1.  รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 30,601 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,386 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 12 จากงวดเดยีว 
กนัของปีก่อน สว่นใหญ่เกดิจาก 
 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 28,962 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,884 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มสีาเหตุ 

หลกัจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูป้่วยนอกและผูป้่วยในจากการมเีครอืขา่ยโรงพยาบาลทีก่วา้งขวาง การขยายเครอืขา่ยกจิการโรง 
พยาบาล รวมไปถงึการขยายจ านวนเตยีงในการใหบ้รกิารคนไขแ้ละการปรบัปรงุหอ้งพกัผูป้่วยในการเพิม่ขึน้ของการสง่ต่อคนไข ้
จากทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาลเครอืข่าย และความพรอ้มของบุคลากรทางการแพทยแ์ละผูเ้ชี่ยวชาญ ทัง้น้ีการเตบิโตของ 
รายไดค้า่รกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการเตบิโตจากโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่เดมิรอ้ยละ 5 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  และการเตบิโต 
ทีเ่หลอืมาจากโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่ ขณะทีร่ายไดค้า่รกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลเครอืขา่ยในกรงุเทพและปรมิณฑล 
เตบิโตรอ้ยละ 8 และโรงพยาบาลเครอืขา่ยในต่างจงัหวดัเตบิโตรอ้ยละ 15 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

รายไดจ้ากคนไขช้าวไทย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 และรายได ้
จากคนไขช้าวต่างชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 จากงวดเดยีวกนั 
ของปีก่อน สง่ผลใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากคนไขช้าวไทย 
ต่อชาวต่างชาตเิปลีย่นแปลงจากเดมิ ทีร่อ้ยละ 72 ต่อ 
รอ้ยละ 28 ในครึง่ปีแรกของปี 2557   เป็นทีร่อ้ยละ 70 
ต่อรอ้ยละ 30 ในครึง่ปีแรกของปี 2558 โดยรายไดค้า่ 
รกัษาพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้น้ีมาจากรายไดจ้ากผูป้่วยนอกเพิม่
ขึน้รอ้ยละ 11 และรายไดจ้ากผูป้ว่ยในเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 
 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร จ านวน  1,248 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 46 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มสีาเหตุหลกัจาก 

การรวมผลประกอบการของ Save Drug Center (“Save Drug”) 
 รายไดอ้ื่นจ านวน 391 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 38 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  สว่นใหญ่เกดิจากการขอคนืภาษเีงนิไดข้องบรษิทั 

โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั จากกรมสรรพากร จ านวน 57 ลา้นบาท 
 
2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและคา่เสื่อมราคาจ านวน 25,898 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,128 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
14 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มตี้นทุนคา่รกัษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) รวม 19,731 ล้านบาท ในช่วงครึง่ 
ปีแรกของปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 
จากการขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย และการรวมตน้ทุนขายจาก Save Drug  

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร(รวมค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย)  จ านวน 6,167 ล้านบาทในครึง่ปีแรกของปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของคา่ซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา คา่ใชจ้่ายทางดา้นการตลาด และคา่ใชจ้า่ย 
ในการบรหิารอื่นๆ 

 คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 2,117 ลา้นบาทในครึง่ปีแรกของปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
จากการปรบัปรงุอาคาร และการรวมคา่เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม่ 
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 

 

 

 

 

 
 

ทัง้น้ีบริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) 

เพิม่ขึ้นจาก 6,176 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557  เป็น 6,820 ล้านบาทในครึง่ปีแรกของปี 2558 หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 ขณะที ่

EBITDA Margin ลดลงจากรอ้ยละ 22.7 ในครึง่ปีแรกของปี 2557   เป็นรอ้ยละ 22.3 ในครึง่ปีแรกของปี 2558  
 

3.  รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 639 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 153 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 31 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  

โดยสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมน้ี ส่วนใหญ่เกดิจากส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน BH จ านวน 437 ล้านบาท และจาก 

RAM จ านวน 184 ลา้นบาท  

 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิเพิม่ขึน้เป็น 561 ลา้นบาทในครึง่ปีแรกของปี 2558 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จากการ

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิของหุน้กูจ้ านวน 4,000 ล้านบาท ที่บรษิทัไดอ้อกในปี 2557 และมกีารท า

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ของหุน้กู ้โดยบรษิทัไดบ้นัทกึการประหยดัดอกเบี้ยไปแล้วในงวดก่อน 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจ านวน  897 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 777 ล้านบาทในครึง่ปีแรกของปี 2557 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ

ก าไรก่อนภาษีนิติบุคคล ประกอบกบัการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษี และการสิ้นสุดลงของสิทธแิละ

ประโยชน์ดา้นการส่งเสรมิการลงทุนของ บรษิทั สหแพทย์เภสชั จ ากดัซึ่งเป็นบรษิทัย่อย จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนในปี 

2557  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการด าเนินงานทีก่ล่าวมาขา้งตน้ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรสทุธจิ านวน 3,780 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 204 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 6 จาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อน ขณะที่อตัราก าไรสุทธลิดลงจากรอ้ยละ 13.1 ในครึง่ปีแรกของปี 2557  เป็นรอ้ยละ 12.4 ในครึง่ปีแรกของปี 2558 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานเท่ากบั 0.24 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากครึง่ปีแรกของปี 2557 
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EBITDA & EBITDA margin 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 
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งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2558 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 93,996 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็ 

น้อย จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 โดยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 1,404 ลา้นบาท จากการซือ้ทีด่นิและเครื่องมอืทางการแพทย ์

ส าหรบัโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่เดมิและโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่เช่นโรงพยาบาลสมติเิวช ชลบุร ีและอาคารระหวา่งก่อสรา้ง 

ส าหรบัโรงพยาบาล ภูเกต็อนิเตอรเ์นชัน่แนล สทุธดิว้ยคา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย และการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราว 1,638 ลา้นบาท 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2558 จ านวน 44,682 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยรอ้ยละ 1 จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2557  เน่ืองจากการออกหุน้กู้ไมม่หีลกัประกนั มลูค่า 2,000 ลา้นบาท สทุธดิว้ยการไถ่ถอนหุน้กูใ้นระหวา่งงวด จ านวน 2,500 

ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2558 จ านวน 49,314 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยรอ้ยละ 1 จาก ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2557 ส่วนใหญ่เกดิจากก าไรเบด็เสรจ็ในครึง่ปีแรกของปี 2557 สทุธดิว้ยเงนิปนัผลจา่ยจ านวน 3,563 ลา้นบาท 
 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

ในครึง่ปีแรกของปี 2558 ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

เป็นผลจากการลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิเพื่อรองรบัการ 

สรา้งและขยายโรงพยาบาลเครอืข่ายแหง่ใหม ่ขณะทีอ่ตัรา 

สว่นสภาพคล่อง และอตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็เพิม่ขึน้ 

จากครึง่ปีแรกของปี 2557 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย ์

หมนุเวยีน และการลดลงของหน้ีสนิหมนุเวยีน 
 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 36.7 วนั ในครึง่ปีแรกของ 

ปี 2557  เป็น 38.4 วนั ในครึง่ปีแรกของปี 2558 จากการเตบิ 

โตของลูกคา้ประกนัสขุภาพ และลูกคา้ทีม่สีญัญา 
 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงจาก 13.6 เท่าใน 

ครึง่ปีแรกของปี 2557 เป็น 12.2 เท่าในครึง่ปีแรกของปี 2558  

อยา่งไรกต็ามบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุน 

และอตัราส่วนหน้ีสนิสทุธติ่อทุนไม่เปลีย่นแปลงที ่0.6 เท่า ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2558 

ขณะทีอ่ตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA ลดลงจาก 2.2 เท่า ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เป็น 2.0  เท่า ณ วนัที ่30 มถิุนายน 

2558  

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) มิ.ย. 58 ธ.ค. 57 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 93,996 93,370 1% 

หน้ีสนิรวม 44,682 44,372 1% 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 49,314 48,998 1% 

หมายเหตุ: - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 

              - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

6 เดือน 

2558  

6 เดือน 

2557 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 8.1 9.2 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  16.1 17.4 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  0.9 0.7 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.8 0.6 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  38.4 36.7 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 10.1 9.0 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 40.0 39.4 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 12.2 13.6 

 มิ.ย. 58 มิ.ย. 57 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.6 0.6 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.6 0.6 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 2.0 2.2 
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บรษิทัจดัประชุมนักวเิคราะห ์ครัง้ที่ 3/2558 ในวนัที่ 14 สงิหาคม 2558 เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 2/2558 และ6
เดอืน ปี 2558 พรอ้มเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห ์และนกัลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสุด รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถามขอ้มูลในดา้นต่างๆ 
โดยผู้บริหารของบริษทัที่เข้าร่วมงานประกอบด้วยนายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธาน
เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร-การแพทย ์ประธานคณะผูบ้รหิารศูนยก์ารแพทยก์รุงเทพ และประธานคณะผูบ้รหิารอาวุโส กลุ่ม 6 คุณนฤมล น้อยอ ่า 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ และคณุอรรจยา อนิทรประสงค ์ผูอ้ านวยการฝา่ยการเงนิ ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 3/2558 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

นักลงทุนสมัพนัธต์้อนรบันักลงุทนจาก Nikko Asset Management จากประเทศ
ญี่ปุ่น ในโอกาสน้ี บริษัทได้น าเสนอกลยุทธ์ และผลประกอบการของบริษัท 
นอกจากน้ียงัไดม้กีารพานกัลงทุนเขา้เยีย่มชมโรงพยาบาลกรุงเทพส านักงานใหญ่
ดว้ย 

 
 

 

 

นักลงทุนสมัพนัธ์ต้อนรบัคณาจารย์และนักเรียนจากคณะPolitical Science 
and Economics  จาก Meiji University เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ
ธุรกจิการรกัษาพยาบาลในประเทศไทย และเป็นการสานความสมัพนัธอ์นัดี
ของบรษิทักบับุคลากรจาก Meiji University  

ตอ้นรับกลุ่มนกัลงทุน และMeiji University 
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บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชื่อยอ่หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้า่เป็นกลุ่มธรุกจิ

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมี

สนิทรพัยร์วมกวา่ 93,996 ล้านบาท ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2558 ปจัจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 39 แห่งในประเทศไทย และ 2 แหง่ ในประเทศ

กมัพชูา บรษิทัไดมุ้ง่ม ัน่พฒันาเพื่อยกระดบัคณุภาพในการรกัษาพยาบาล ทัง้ทางดา้นเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยัและคณุภาพในการ

รกัษา การวนิิจฉยัโรคทีเ่ป็นมาตรฐานสากล รวมถงึความพรอ้มและศกัยภาพในการดแูลรกัษา ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีท่ดัเทยีมมาตรฐาน

โรงพยาบาลระดบันานาชาต ิ 

ติดต่อสอบถาม : นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

   บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

   2 ซอยศูนยว์จิยั 7 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพ 10310  

   Tel  +66(0)2755-1793 Email  investor@bangkokhospital.com 


